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 والذبائح الصيد كتاب 

 أسنض حهِ ايصٝز ٚايشبا٥ح؟

ِِ َفاِصَطاُرٚا}األصٌ يف إباحت٘: ايهتاب، ٚايغ١ٓ، ٚاإلمجاع. قاٍ اهلل تعاىل: - ًُِت ُِٝز }ٚقاٍ تعاىل:   {َِٚإَسا َحًَ ِِ َص ٌَّ َيُه اِيَبِخِض ُأِح

ُ٘ َُ ُ٘ َف}اآل١ٜ ٚقاٍ تعاىل:   {ََٚطَعا ُِ ايًَّ َُُه َّا َعَّ َِ  َّ ُٗ َُُْٛ ََُهًِِّبنَي ُتَعًِّ َٛاِصِح  َٔ اِيَذ َِ  ِِ ُُِت ََا َعَّ َٚ ُِ ايطََِّّٝباُت  ٌَّ َيُه َّا ُأِح َِ ُهًُٛا 

ِِ ُِٝه ًَ َٔ َع ََِغِه تعًِ ايصٝز ٚحلزٜح عزٟ بٔ حامت ٚأبٞ ثعًب١. َتفل قاٍ ابٔ عباس ٖٚٞ: ايهالب املع١ًُ، ٚايباطٟ، ٚنٌ َا   {َأ

 .ٜباح يكاصزٙ ملا تكزّ .عًُٝٗا
 ٜٚهضٙ هلٛا ألْ٘ عبح. -

 .فإٕ ظًِ ايٓاس فٝ٘ بايعزٚإ ع٢ً طصٚعِٗ َٚٛاشِٝٗ ٚحنٖٛا: فخضاّ-

 

 أسنض حهِ أنٌ ايصٝز ٚايشبا٥ح؟

 .ٖٚٛ أفطٌ َأنٍٛ ألْ٘ َٔ انتغاب احلالٍ ايشٟ ال شب١ٗ فٝ٘
أرصى صٝزا دلضٚحا َتخضنا فٛم حضن١ َشبٛح، ٚاتغع ايٛقت يتشنٝت٘: مل ٜبح إال بٗا ألْ٘ َكزٚص ع٢ً سحب٘، فًِ ٜبح فُٔ 

 .بزْٚ٘ نػري ايصٝز

 

 ٌٖ حيٌ ايصٝز ذلٌ ايشبح؟
 ٚإٕ مل ٜتغع، بٌ َات يف احلاٍ: حٌ ألٕ عكضٙ قز سحب٘. قاٍ قتار٠: ٜأنً٘ َا مل ٜتٛإ يف سنات٘، أٚ ٜرتن٘ عُزا. 

 .َٚت٢ أرصن٘ َٝتا: حٌ

 
 أسنض شضٚط ايصٝز املصضٚع؟

 :بأصبع١ شضٚط
نٕٛ ايصا٥ز أٖال يًشنا٠ حاٍ إصعاٍ اآلي١ فال حيٌ صٝز دلٛعٞ، أٚ ٚثين، أٚ َضتز. ٚنشا َا شاصى فٝ٘، ألٕ االصطٝار   .1

ناحلٛت  :َتفل عًٝ٘. َٚا ال ٜفتكض إىل سنا٠ "فإٕ أخش ايهًب سنا٠"نايشنا٠، ٚقا٥ِ َكاَٗا، يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: 

 .ٚاجلضار، ٜباح إسا صارٙ َٔ ال حتٌ سبٝخت٘ يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ
َٚٔ ص٢َ صٝزا فأثبت٘، ثِ صَاٙ ثاْٝا فكتً٘: مل حيٌ ألْ٘ صاص َكزٚصا عًٝ٘ بإثبات٘، فال ٜباح إال بشحب٘. قاٍ ايعُضٚشٞ َٔ -

 :َٔ نٌ ذلزر، فٝخٌ بٗا ايصٝز. قاٍ ايصٝذ عبز ايكارص ايفاعٞ املايه١ٝ: ٚأَا بٓزم ايضصاص فٗٞ أق٣ٛ
 َٚا ببٓزم ايضصاص صٝزا ... دٛاط أنً٘ قز اعتفٝزا

 أفت٢ ب٘ ٚايزْا األٚاٙ ... ٚاْعكز اإلمجاع َٔ فتٛاٙ

  :اآلي١. ٖٚٞ ْٛعإ.2

ٕ جيضح٘. فإٕ قتً٘ بجكً٘ مل ٜبح، َا ي٘ حز جيضح: نغٝف، ٚعهني، ٚعِٗ فٝصرتط ي٘ َا ٜصرتط آلي١ ايشنا٠، ٚال بز أ :األٍٚ

ألْ٘ ٚقٝش. ٚإٕ صار باملعضاض أنٌ َا قتٌ حبزٙ رٕٚ عضض٘. قاٍ يف ايصضح: املعضاض: عٛر ذلزٚر صمبا دعٌ يف صأع٘ حزٜز٠. 

َا أْٗض ايزّ، ٚسنض اعِ اهلل عًٝ٘، فهٌ ٚعٔ عز٣ بٔ حامت، قًت ٜا صعٍٛ اهلل: إْٞ أصَٞ باملعضاض ايصٝز "اْت٢ٗ. حلزٜح: 

 .َتفل عًٝ٘ "أصٝب، فكاٍ: إسا صَٝت باملعضاض فدضم، فهً٘، ٚإٕ أصاب بعضض٘ فال تأنً٘ف

ألْ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، أَض "داصح١ َع١ًُ: نهًب غري أعٛر بِٗٝ ٖٚٛ ايشٟ ال بٝاض فٝ٘، فٝخضّ صٝزٙ. ْص عًٝ٘  :ايجاْٞ

أمحز: ال أعًِ أحزا َٔ ايغًف ٜضخص فٝ٘، ٜعين: صٝز َٚا قتً٘ ايصٝطإ ال ٜباح. قاٍ  .َتفل عًٝ٘"بكتً٘، ٚقاٍ: إْ٘ شٝطإ 

 .ايهًب األعٛر

ََُهًِِّبنَي...}ٚفٗز، ٚباط، ٚصكض، ٚعكاب، ٚشاٖني فٝباح َا قتً٘ َٔ ايصٝز، يكٛي٘ تعاىل: - َٛاِصِح  َٔ اِيَذ َِ  ِِ ُُِت ََا َعَّ َٚ قاٍ ابٔ  {...

 .كٛص، ٚأشباٖٗا ٚاجلاصح يػ١: ايهاعبعباس: ٖٞ: ايهالب املع١ًُ، ٚنٌ طري تعًِ ايصٝز، ٚايفٗٛر، ٚايص

 .فتعًِٝ ايهًب، ٚايفٗز بجالث١ أَٛص: بإٔ ٜغرتعٌ إسا أصعٌ-
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ٜٚٓظدض إسا طدض قاٍ يف املػين، ٚ ايصضح: قبٌ إصعاي٘ ع٢ً ايصٝز، أٚ صؤٜت٘، أَا بعز سيو، فال ٜعترب، ٚقاٍ املٛفل: ٚال أحغب ٖشٙ 

جيٝب راعٝا. ٚإٕ عز َتعًُا، فٝهٕٛ ايتعًِٝ يف حك٘ مبا ٜعزٙ أٌٖ ايعضف  اخلصاٍ تعترب يف غري ايهًب، ألٕ ايفٗز ال ٜهار

 .َعًُا
ٚإسا أَغو مل ٜأنٌ حلزٜح: فإٕ أنٌ فال تأنٌ، فإْٞ أخاف إٔ ٜهٕٛ إمنا أَغو ع٢ً ْفغ٘ َتفل عًٝ٘. ٚإٕ شضب َٔ رَ٘ مل -

 .صٚا١ٜ ٚاحز٠ .حيضّ
ٚعٞ ٚال ٜعترب تضى األنٌ، ألْ٘ إمجاع ايصخاب١، قاٍ َعٓاٙ يف ايصضح، ٚتعًِٝ ايطري بأَضٜٔ: بإٔ ٜغرتعٌ إسا أصعٌ ٜٚضدع إسا -

يكٍٛ ابٔ عباس: إسا أنٌ ايهًب فال تأنٌ، ٚإٕ أنٌ ايصكض فهٌ صٚاٙ اخلالٍ. ٚقاٍ أٜطا ألْو تغتطٝع إٔ تطضب ايهًب، 

 .ٚال تغتطٝع إٔ تطضب ايصكض
ض إسا قتٌ بجكً٘، ٚألٕ اهلل حضّ املٛقٛس٠، ٚملفّٗٛ حزٜح َا أْٗض ٜٚصرتط إٔ جيضح ايصٝز. فًٛ قتً٘ بصزّ أٚ خٓل مل ٜبح ناملعضا-

 .ايزّ، ٚسنض اعِ اهلل عًٝ٘: فهٌ

 .قصز ايفعٌ، ٖٚٛ: إٔ ٜضعٌ اآلي١ يكصز ايصٝز ألٕ قتٌ ايصٝز أَض ٜعترب ي٘ ايزٜٔ، فاعترب ي٘ ايكصز، نطٗاص٠ احلزخ  .3
إسا أصعًت نًبو "عرتعٌ اجلاصح بٓفغ٘ فكتٌ صٝزا: مل ٜبح حلزٜح: فًٛ مس٢ ٚأصعًٗا ال يكصز ايصٝز، أٚ يكصزٙ ٚمل ٜضٙ، أٚ ا

َتفل عًٝ٘. ٚألٕ إصعاٍ اجلاصح دعٌ مبٓظي١ ايشبح، ٚهلشا اعتربت ايتغ١ُٝ َع٘. فإٕ طدضٙ  ".فهٌ :املعًِ، ٚسنضت اعِ اهلل عًٝ٘

ٚٙ أشب٘ َا يٛ أصعً٘. ٚقاٍ إعخام: بظدضٙ: حٌ حٝح مس٢ عٓز طدضٙ، ٚب٘ قاٍ َايو ٚايصافعٞ، ألٕ طدضٙ أثض يف عز فظار عزٚٙ

 .ٜؤنٌ إسا مس٢ عٓز اْفالت٘

 .َتفل عًٝ٘ "إسا أصعًت نًبو املعًِ، ٚسنضت اعِ اهلل عًٝ٘: فهٌ"قٍٛ: بغِ اهلل، عٓز إصعاٍ داصح٘، أٚ صَٞ عالح٘ ملفّٗٛ   .4
، فإْو إمنا مسٝت ع٢ً نًبو، ٚمل تغِ فإٕ ٚدزت َع٘ غريٙ، فال تأنٌ"ٚال تغكط ٖٓا عٗٛا ٖٚٛ قٍٛ: ايصعيب، ٚأبٞ ثٛص، يكٛي٘: 

 َتفل عًٝ٘. " ع٢ً اآلخض 

 .ٚأباح٘ َايو َع ايٓغٝإ نايشنا٠. ٚعٓ٘: إٕ ْغٞ ع٢ً ايغِٗ أبٝح رٕٚ اجلاصح١
: مل حيٌ حلزٜح عزٟ بٔ حامت، -ٚنٌ َٔ سيو ٜكتٌ َجً٘  -َٚا صَٞ َٔ صٝز فٛقع يف َا٤، أٚ تضر٣ َٔ عًٛ، أٚ ٚط٧ عًٝ٘ ش٤ٞ 

فهٌ، إال إٔ  :ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، عٔ ايصٝز، فكاٍ: إسا صَٝت عُٗو فاسنض اعِ اهلل، فإٕ ٚدزت٘ قز قتٌقاٍ عأيت "

 َتفل عًٝ٘. " جتزٙ ٚقع يف َا٤، فإْو ال تزصٟ: املا٤ قتً٘، أٚ عُٗو؟ 

 .ٚايرترٟ ٚحنٛٙ: ناملا٤ يف سيو تػًٝبا يًتخضِٜ

 .ع٢ً قتً٘ تػًٝبا يًتخضِٜ، ألْ٘ األصٌ. فإسا شههٓا يف املبٝح صر إىل أصً٘ َٚجً٘: يٛ صَاٙ مبخزر فٝ٘ عِ َع احتُاٍ إعاْت٘
ٚإٕ صَاٙ باهلٛا٤ أٚع٢ً شذض٠ أٚ حا٥ط فغكط َٝتا حٌ ألٕ َٛت٘ بايضَٞ ٚٚقٛع٘ يف األصض ال بز َٓ٘، فًٛ حضّ ب٘ أر٣ إىل إٔ ال 

 .حيٌ طري أبزا

 ٚاحلُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاحلات

 س ٚ ج ايصٝز ٚايشبا٥حَٓ٘ نتاب أْت٢ٗ بفطٌ اهلل ٚ

 س ٚ ج األميإًٜخك٘ مبص١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف شضح ايزيٌٝ

 َعٗز شٝذ اإلعالّ ايعًُٞ حتت إشضاف فط١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعخام احلٜٛين

 

 


